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Rīgā, 30.06.2022. 

Nr. TET-K-22-5599 

 
Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai 
Ūnijas iela 45 
Rīga, LV-1039 

 
 

Par konsultāciju dokumentu 
 

SIA “Tet” ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

(Regulators) publicēto konsultāciju dokumentu par tarifu aprēķināšanas un izmaksu 

aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē (turpmāk – Metodika). 

Iesniedzam sekojošus komentārus un iebildumus. 

1. Iebilstam Metodikas 10.punktā noteiktajam, ka komersantam, kuram noteikta 
saistība tuvināt tarifus izmaksām, jānosaka (jāaprēķina) tarifus saskaņā ar punktā noteikto. 
Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumprojekta 84.panta pirmās daļas 1)punktu, saistība 
tuvināt tarifus izmaksām un saistība aprēķināt tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu 
metodiku  ir divas dažādas tarifu regulēšanas saistības, kuras komersantam var uzlikt tikai 
tirgus analīzes rezultātā. Metodikas 10.punktā noteiktā tarifu aprēķināšana neatbilst 
Elektronisko sakaru likumprojektam un Direktīvai Nr.2018/1972/ES (turpmāk – Elektronisko 
sakaru kodekss), jo ar Regulatora noteikumiem nevar uzlikt komersantam saistību aprēķināt 
tarifus noteiktā kārtībā. 

Aicinām Regulatoru izteikt Metodikas punktu atbilstoši Elektronisko sakaru 
likumprojektam un Elektronisko sakaru kodeksam: “10. Ja komersantam nav noteikta saistība 
ievērot tarifa augšējo robežu, bet ir noteikta saistība aprēķināt tarifu saskaņā ar Regulatora 
noteiktu metodiku, komersants nosaka tarifu, aprēķinot pakalpojuma izmaksas, un 
aprēķinātajām izmaksām pieskaita kapitāla finansēšanas izmaksas, kuras aprēķina saskaņā 
ar šīs metodikas 3.nodaļā noteikto kārtību.” 
 

2. Iebilstam Metodikas 3.punktā noteiktajam, ka to piemēro mazumtirdzniecības 
pakalpojumu tarifu un izmaksu aprēķināšanai. Saskaņā ar Elektronisko sakaru kodeksu 
mazumtirdzniecības tarifu regulēšanu var piemērot tikai komersantiem, kam ir būtiska 
ietekme konkrētā mazumtirdzniecības tirgū. Latvijā visos konkrētos analizējamos 
mazumtirdzniecības tirgos ir atzīta efektīva konkurence un nav komersantu ar būtisku ietekmi. 

Tāpat 3.punktā ir precizējams, ka Metodika tiek piemērota atbilstoši komersantam  
noteiktajām saistībām aprēķināt tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu metodiku un aprēķināt 
pakalpojumu sniegšanas izmaksas saskaņā ar Regulatora noteiktu metodiku. 

Aicinām Regulatoru izteikt Metodikas punktu atbilstoši: “3.Šo metodiku piemēro 
vairumtirdzniecības pakalpojumu tarifu un izmaksu aprēķināšanai, ja attiecīgajā pakalpojumu 
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tirgū Regulators ir noteicis komersantam saistību aprēķināt tarifus saskaņā ar Regulatora 
noteiktu metodiku un aprēķināt pakalpojumu sniegšanas izmaksas saskaņā ar Regulatora 
noteiktu metodiku.” 

 
3. Saskaņā ar Metodikas 27.2.punktu Regulators izvērtē komersanta iesniegumā 

norādītos riskus un nosaka vai atsaka noteikt kapitāla atdeves likmes piemaksu. Diemžēl 
Metodikā trūkst: 

− Detalizētātāka skaidrojuma par piemaksas apmēra noteikšanas aprēķinu un 
kārtību; 

− Kritēriju piemaksas noteikšanas atteikumam. 
Aicinām Regulatoru atbilstoši papildināt Metodiku. 

 
4. Saskaņā ar Metodikas 27.punktu, ja Regulators komersantam ir noteicis kapitāla 

atdeves likmes piemaksu, tad projekta finansēšanas izmaksas komersants aprēķina, 
piemērojot šī projekta kapitālieguldījumiem palielinātu kapitāla atdeves likmi. Diemžēl 
Metodikā trūkst skaidrojuma, kā atsevišķa projekta vai projektu palielinātās kapitāla atdeves 
likmes tiek “ieskaitītas” Metodikas 3.pielikumā iekļaujamo pakalpojuma sniegšanas izmaksās. 

Aicinām Regulatoru atbilstoši papildināt Metodiku. 
 

 

Lūdzam Regulatoru ņemt vērā mūsu komentārus un iebildumus, kā arī ierosinām 

apspriest Metodiku ar “Tet” pārstāvjiem neklātienes videokonferencē. 

 

 

 

 

 

Ar cieņu, 

Regulēšanas un uzņēmuma darbības 

atbalsta nodaļas vadītāja               Ieva Smirnova 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Kalnietis, 26473322 


